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Verdades Fundamentais

• Cristo é superior aos anjos, a Moisés, a Arão e ao ministério sacerdotal do 
Antigo Testamento;

• O Antigo Testamento admitiu o caráter temporário dessas estruturas, de 
modo que a nova aliança não é de maneira alguma contrária a antiga;

• Deixar a Cristo e voltar-se para os tipos obsoletos de fé levará ao 
julgamento divino;

• As pessoas da igreja devem perseverar até o fim em fidelidade a Cristo ou 
irão sofrer o castigo divino.



Hebreus

• Provável que houvesse alguns incrédulos no meio deles, talvez 
atraídos pela mensagem de salvação, mas que ainda não haviam 
assumido um compromisso total de fé em cristo;

• Possibilidade de uma perseguição intensificada (10.32-29; 12.4);

• Os judeus que estavam vivendo no exílio haviam substituído o templo 
pela sinagoga, mas ainda tinham uma profunda atração pela 
adoração no tempo;



Essa carta se dirige a três grupos 
distintos de judeus:

1. Cristãos;

2. Incrédulos que estavam intelectualmente convencidos do 
Evangelho;

3. Incrédulos que foram atraídos pelo Evangelho e pela pessoa de 
Cristo, mas que não haviam chegado a uma definição convicta a 
cerca dele;



1. Uma exortação contra o comodismo



Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, 
prossigamos até à perfeição, - Hebreus 6:1

• Princípios fundamentais do Evangelho e a instrução básica a respeito 
da inclusão na igreja; Hebreus 5.12;

• O autor não se exclui da exortação e reconhece a necessidade de 
crescer e progredir;

• “Deixemo-nos levar...” – (1) Algo tenta nos levar, porém é preciso que 
consentirmos; (2) O próprio Deus está envolvido nisso e Ele quer nos 
levar à perfeição;

• Perfeição – Alvo da vida cristã. Significa maturidade, melhor 
conhecimento de Jesus, uma melhor compreensão de quem Ele é, o 
que fez e o que representa; Um prazer, satisfação e confiança plena 
para a vida eterna;



não lançando de novo o fundamento do arrependimento 
de obras mortas e de fé em Deus, - Hebreus 6:1

• “...não lançando de novo o fundamento...” seria deter-se nelas, 
admirá-las, apreciar seu valor, porém sem prosseguir com a 
construção; 

• Arrependimento de obras mortas – Marcos 1:15; Os judeus deveriam 
se arrepender porque Cristo veio para o que era seu e eles não o 
receberam (João 1.11); 

• Fé em Deus – Atos 20.21; Os judeus afirmavam crer em Deus mas 
não admitiam que a Trindade Santa se revelara ao mundo na pessoa 
de Cristo. Fé imperfeita e incompleta, tinham de prosseguir;



E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da 
ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. - Hebreus 6:2

• Batismo – (βαπτίζω) lavagem, lavar em água. No AT, havia cerimônias 
como lavagem de objetos, pessoas, aspersão de objetos e em alguns casos 
sacrifícios. No NT, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 
que simboliza a purificação efetuada por Deus no convertido;

• Imposição de mãos – No AT o sacerdote impunha as mãos sobre o animal, 
declarava os pecados do ofertante e os pecados eram transferidos para o 
animal. O animal era sacrificado e os pecados eram perdoados; No NT 
Jesus recebeu os pecados do Seu povo sendo o sacrifício perfeito de Deus;

• Ação que acompanhavam as bênçãos que curavam doentes, ordenavam os 
ministros da igreja e especialmente a concessão do dom do Espírito;



E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da 
ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. - Hebreus 6:2

• Ressurreição dos mortos – Os judeus acreditavam na ressurreição 
(Salmos 16.10), porém eles tinham que compreender que a 
ressurreição só era possível porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia, 
subiu ao céus, voltará e quando voltar, os mortos ressuscitarão; Cristo 
é o primeiro da ressurreição;

• Juízo eterno – Os judeus acreditavam no juízo final; Eles precisavam 
crer que agora Jesus Cristo será o juiz porque Ele se fez um de nós. Juiz 
perfeito, imparcial e que vai ocupar o trono do julgamento de Deus e 
julgar o mundo;



E isto faremos, se Deus o permitir. - Hebreus 
6:3

1. O alvo da vida cristã é a perfeição em Cristo Jesus;

2. Deixar de lado os rudimentos e os fundamentos do oráculo de Deus 
e prosseguir para Cristo (Solus Christus);

3. Esforço humano + soberania de Deus;



2. O crente pode cair da graça?



Será que o crente pode perder sua 
salvação?

• E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as 
arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que 
todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. - João 
10:28,29

• Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa 
obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo; - Filipenses 1:6

• Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua 
grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela 
ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Para uma herança 
incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos 
céus para vós, Que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para 
a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, - 1 Pedro 1:3-5



Será que o crente pode perder sua 
salvação?

• E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração de tua 
descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, e 
com toda a tua alma, para que vivas. - Deuteronômio 30:6

• E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o 
bem; e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se 
apartem de mim. - Jeremias 32:40

• E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus 
estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. - Ezequiel 36:27



Porque é impossível que os que já uma vez foram 
iluminados, e provaram o dom celestial, e se fizeram 

participantes do Espírito Santo, - Hebreus 6:4

• Informados do conhecimento de Deus como revelado na mensagem do 
Evangelho (Hebreus 10.26; 2 Coríntios 4.4-6);

• Uma pessoa pode entender a mensagem do Evangelho, se tornar cristão, se 
batizar, ser recebido na igreja, entender a verdade e não se converter;

• “...dom celestial...” está incerto, pode ser a pessoa de Cristo ou algum 
sacramento; Uma pessoa pode participar da comunhão, sentir alguma 
emoção, provar o dom celestial e não ser convertido;

• Alguma experiência do Espírito Santo (remorso pelos pecados, 
despertamento da realidade espiritual, perceberam seus pecados); 
experimentaram as operações do Espirito no seu coração, mas não uma 
regeneração;



E provaram a boa palavra de Deus, e as 
virtudes do século futuro, - Hebreus 6:5

• Ouviram a boa palavra de Deus pregada, concordaram e sentiram os 
efeitos em suas vidas. A pessoa pode prová-la e não ser convertido;

• Sentiram um pouco da esperança, paz e alegria da sensação de ser parte 
de uma comunidade escatológica, mas não ser parte do povo de Deus;

• Sinais e maravilhas que acompanhavam a apresentação do Evangelho, 
bem como os dons do Espírito Santo (2.4);

• O Espírito Santo, às vezes, presenteia até mesmo os infiéis ou incrédulos 
como o objetivo de beneficiar o seu povo (Números 22 a 24; 2 Pedro 2.15-
17);



E recaíram, sejam outra vez renovados para 
arrependimento; pois assim, quanto a eles, de novo 

crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. -
Hebreus 6:6

• Cair – (παραπίπτω) Apostatar / Decair da Verdade. Somente Deus sabe 
com certeza quando a severidade da queda atinge a esse nível; No caso dos 
leitores hebreus era negar a Cristo;

• Os apóstatas parecem verdadeiros cristãos até que cometam apostasia (1 
João 2.19);

• Judas Iscariotes – Possuidor de grandes dons espirituais (Mateus 10.5-8), 
mas não entrou no Reino dos Céus (João 17.12; Mateus 7.21-23); 

• Jesus teria que morrer novamente, os apóstatas ser arrependerem 
novamente, vivenciarem de todas as experiencias novamente para, enfim, 
serem salvos;



E recaíram, sejam outra vez renovados para 
arrependimento; pois assim, quanto a eles, de novo 

crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. -
Hebreus 6:6

• A apostasia não é uma questão de duvida interna, mas uma rejeição 
aberta, total e pública que desonra a Cristo e Seu corpo;

• Para que o apóstata seja renovado, Cristo teria que passar por toda 
humilhação outra vez (Mateus 27.40); Por isso a recuperação do 
apóstata é impossível;



Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai 
sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem 

é lavrada, recebe a bênção de Deus; - Hebreus 6:7

• Terra – Povo de Deus (Isaías 5.1-7);

• Chuva – Palavra de Deus (Isaías 55.10-11) ou Espírito de Deus (Isaías 
44.3-4);

• Erva Proveitosa - Boa ação de Deus que traz a vida eterna;

• A palavra de Deus é plantada em nós; Pela ação do Espirito Santo a 
chuva divina cai sobre nós. Deus nos rega pelo Espirito Santo, pela 
Palavra; Nosso coração é como esse campo e ele produz fruto.



Mas a que produz espinhos e abrolhos, é reprovada, e 
perto está da maldição; o seu fim é ser queimada. -

Hebreus 6:8

• Espinhos e Abrolhos – Obras do mal que conduz ao julgamento 
eterno de Deus se não houver arrependimento (Isaías 5.4-6); Esse tipo 
de terra, apesar da chuva e do cultivo, produzem espinhos e abrolhos.

• Reprovada -> Maldição -> Queimada = São os efeitos da apostasia.

• Impossível renovar os apóstatas, pois tendo recebido a chuva e a 
semente, cultivados e produzindo espinhos e abrolhos, só lhe restam a 
possibilidade de ser rejeitado e queimado. Não existe possibilidade de 
renovação;



Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas 
que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. -

Hebreus 6:9

• O autor tinha visto provas que deram a ele a certeza de que os 
verdadeiros leitores continuariam a produzir boas obras e receber a 
benção da salvação em Deus; (9-10)

• “...amados...” – Única vez em que autor na carta chama assim os 
crentes a quem escreve, fazendo distinção daqueles descritos nos 
versos anteriores;

• A certeza da salvação é algo que devemos buscar e desenvolver 
porque há a possibilidade de pessoas que estão na igreja caírem, 
voltar atrás e negar a fé.



Conclusão

• Para evitar a apostasia os hebreus foram exortados a prosseguir no 
conhecimento de Deus;

• A indolência ou acomodação constituem em retrocesso;

• O crente não pode ficar parado; a luta é constante.



Aplicação 1: Talvez você pense que 
esteja nesta situação

• Ao pecar, o crente pode temer haver cometido o pecado que Deus não 
perdoa, e se angustia;

• Essa preocupação com fato de seus pecados o afastarem de Deus e 
condenarem ao inferno, dá sinais de que é um crente verdadeiro; Se o 
pecado fere sua consciência a ponto de você ficar em dúvida quanto 
ser realmente de Deus, talvez seja a maior prova de que você é de 
fato um crente;

• Aquele que peca e a consciência não o aperta, é provável uma dessas 
pessoas que voltarão atrás; Quem não é de Deus não sente uma 
angústia com relação ao seu pecado;



Aplicação 2: Talvez você pense em uma 
pessoa que está nesta situação

• Talvez você conheça alguém que já foi crente e esteja na situação 
estudada. Lembre-se de que não sabemos como está o coração das 
pessoas nestas circunstâncias;

• Lembre-se de Judas e Pedro;

• O crente trai e nega do mesmo modo, mas o verdadeiro crente volta 
arrependido, porque não sabe ficar longe do seu Senhor;



Um cristão em declínio necessariamente é 
um cristão em dúvida - William Gurnall


